
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 2017يونيو :  الدورة العادية) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 
 من سلك البكالوريا

 مسلك اللغة العربية
التاريخ 
 والجغرافيا

3 
 ساعتان ونصف

2.30 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 ي:المترشح )ة( ما يأت ينتظر أن تقارب إجابات
 

  نقط ( 10: االشتغال بالوثائق = أوال  ـ مادة الجغرافيا

 ن( 1....................).........................................................تحديد السياق العام للوثائق الثالث؛.................– 1

 ...إشكاالت التنمية البشرية بالعالم العربي                                   

 ن( 2.........................).............................................تعريف المفاهيم الجغرافية اآلتية:..........................– 2

نشاط تجاري اقتصادي يمارس بشكل غير منظم في أسواق خاصة بشكل يشوه المشهد   منظم:القطاع غير ال - 

 الحضري)عرض مواد للبيع في شوارع وساحات بشكل عشوائي(.

ا بعين االعتبار مؤشرات اجتماعية لقياس تحسين مستوى عيش السكان ببلد ما اقتصاديا واجتماعيا :  بشريةالتنمية ال - 

 السكن والتشغيل...-التعليم-الصحة-السكان  منها الخدمات األساسية:التغذية مستوى نوعية حياة

 ن( 3.............................)............................................استخراج المعطيات من الوثائق :.......................– 3

تفاع عدد العمال األجانب بالدول العربية وخاصة بدول الخليج، ار :1وضعية العمالة بدول الخليج العربي من الوثيقة -

 .مقابل تقلص ظروف العمل لدى اليد العاملة المحلية..

  سيطرة القطاع غير المهيكل وغير القانوني بالمدن المغربية...سيطرة  : 2عوامل أزمة المدينة بالمغرب حسب الوثيقة -

 ة...مهن وأنشطة صغيرة بأحياء المدن المغربي  

 ...تخفيض معدل وفيات األطفال... : 3 حسب الوثيقةانعكاسات انفتاح العالم العربي على مستوى تطور التنمية البشرية  -

 زيادة العمر المتوقع عند الميالد....

 ن( 4).............:........................العوامل المفسرة لواقع التنمية البشرية ومجهودات تحسينه في البلدان العربية- 4

 العوامل المفسرة:-

..ارتفاع معدالت الخصوبة..انخفاض سريع في معدالت الوفيات..اتساع القاعدة السكانية...ارتباط الزراعة العربية 

 بالظروف المناخية والبيئية والمائية...انعدام التطور االقتصادي والمؤسسي منذ االستعمار....

 ي البلدان العربية:مجهودات تحسين التنمية البشرية ف-

 تحقيق المالئمة بين معدالت النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة ...الحد من تدهور البيئة والموارد الطبيعية... -

محاربة الفقر والبطالة...القضاء على األمية وتطوير مناهج وأساليب التربية والتعليم...إشراك القطاع الخاص ومؤسسات 

 في وضع وتنفيذ خطط التنمية المستدامة...تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع...المجتمع المدني 
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 )تابع( و سلم التنقيط  اإلجابةعناصر 
 

 نقط( 10: )إنتاج مقال = ثانيا ـ مادة التاريخ     
 : الموضوع األول 

 ن( 2................................)..................نطقية التصميم ،خاتمة مناسبةمقدمة مناسبة ،وضوح وم الجانب المنهجي : -
 ن( 1......................................................)................، اللغة ،شكل التقديم التعبير التاريخي الجانب الشكلي  :  -
 و ترابطها: انتقاء المعلومات ، صحتهاالجانب المعرفي :   -

 ن(2...................).....:............................. 19القرن  خاللالسياسية بأوربا  طوراتأهم الت 

 - )النمسا الدول المشاركة ظروف انعقاد المؤتمر: : الوضعية السياسية ألوربا بعد مؤتمر فيينا  -أ 

إعادة ... بليون على مساحات كبيرة من أوربارة ناسيط : الظروف والدوافع...   فرنسا( -روسيا -انجلترا

تقسيم أوربا بين الدول -تقليص مساحة فرنسا : أهم المقررات...  ترتيب الخريطة السياسية ألوربا

سيطرة أوربا على المالحة .....األنظمة التي سيطر عليها نابليونإعادة ...إلغاء الرق... المنتصرة

... (االستقالل-)إعالن الدستور المطالبأهم .. .ايطاليا-اسبانيا -مانيال ألالدولية...دود فعل قوية لدو

 .فشل هذه الحركات التحررية والقومية ....تحقيق الوحدة الداخلية.

  : 1848و 1830أوربا بين  -ب

 ايطاليا... - بلجيكا -فرنسا نتائجها: - مظاهرها – طبيعتها – بأوربا دوافعها 1830أهم ثورات 

 - نتائجها( بكل من فرنسا-طبيعتها-)أهم المطالب 1848لقومية والليبرالية بأوربا سنةنماذج الحركات ا

 النمسا. -ألمانيا -ايطاليا

م...مظاهر تطور  19مقومات ومراحل تحقيق الوحدتين االيطالية واأللمانية خالل النصف الثاني من القرن

 انجلترا(...-)فرنسا 19األساليب الديمقراطية ببعض الدول األوربية خالل ق

  ن(3......)........:.. 19القرن التحوالت االقتصادية المعززة للرأسمالية األوربية خالل عوامل 

إصدار ...وازية وتمويلها للمشاريع العلميةتشجيع الطبقة البورج...  وفرة المواد األوليةمن الناحية التقنية: 

 مال...التفاعل بين االختراع والرأس... قانون براءة االختراع

استعمال األسمدة الكيماوية وتطور -توفير الثروات المالية الضرورية للفالحة... من الناحية الفالحية:  

اعتماد أساليب ...عمال اآلالت الفالحية في اإلنتاجاست...ولوجي من أجل تحسين نوعية البذورالبحث الفيزي

 زراعية متطورة)التناوب الزراعي(...

اعتماد العمل اآللي في ...الصناعي في المعاملتجمع النشاط ... اختراعات تقنيةمن الناحية الصناعية:  

 اإلنتاج...

   ن( 2.....................).........................:.............19لحركة االمبريالية خالل القرنادوافع 

ق األرباح والمكاسب...البحث عن أسواق جديدة االستثمار في المستعمرات لتحقيدوافع اقتصادية: - 

 لتصريف فائض اإلنتاج....البحث عن مواد أولية ومصادر الطاقة...

كبرى وتحقيق هيمنة استعمارية...الرغبة في إنشاء مراكز نفوذ بالعديد  إمبراطورياتخلق دوافع سياسية: -

 من جهات العالم...

ة نحو المستعمرات...تصريف الفائض البشري....التخفيف تصريف المشاكل االجتماعيدوافع اجتماعية: -
 من العبء السكاني بالعديد من الدول األوربية...
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 )تابع( و سلم التنقيط  عناصر اإلجابة
 

 الموضوع الثاني :
 ... ن(2....................)............................................الجانب المنهجي : مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة مناسبة 

 ن(1............................).........................، اللغة ، شكل التقديم ....................................... لتعبير التاريخيالجانب الشكلي : ا 

 تها و ترابطهاالجانب المعرفي :انتقاء المعلومات ، صح: 

 

 ..............:ن( 2...................)....................ظروف بروز الفكر االشتراكي  بأوربا وفروعه 
ألسباب علمية واجتماعية واقتصادية...تطور   19نمو ديمغرافي سريع بأوربا قظروف بروز الفكر االشتراكي: -

عية والهجرة القروية الكثيفة وتزايد عدد السكان م بسبب الثورة الصنا 20و 19حضري كبير بأوربا ق

الحضريين...تدهور أوضاع الفالحين والعمال بعد الثورة الصناعية...أوضاع اجتماعية مزرية للنساء 

 .. 19واألطفال...الدور البارز للبورجوازية في تحريك الرأسمالية األوربية خالل ق

 : فروع الفكر االشتراكي  -

  تقوم بنقد النظام الرأسمالي، وتنادي بإصالح المجتمع)وتنقسم إلى اشتراكية طوباوية واشتراكية ة: اشتراكية إصالحي -

 فوضوية(....   

 تركز على التغيير والثورة الشاملة ضد النظام الرأسمالي... اشتراكية علمية: -

 ن( 3........)....................................:........... 19القرن خالل شرق العربيعوامل  اليقظة الفكرية بالم 

 :عوامل اليقظة الفكرية ببالد الشام 

 عدة مناطق  إلىالدول األوربية  تسربة وتطبيقها سياسة التتريك......تدهور اإلمبراطورية العثمانيعوامل سياسية: -

 من البالد العربية...

لعائدة من أوربا..إنشاء المدارس الحديثة...إدخال االستفادة من أفكار البعثات الطالبية العربية اعوامل ثقافية: -

المطبعة...ظهور الصحافة... االهتمام باللغة العربية..ترجمة عدة أعمال غربية إلى العربية.... انتشار روح التسامح 

 بين العرب...

ك...  ازدهار ظهور فئة وسطى في سوريا ولبنان ومصر..  تزايد الشعور القومي ضد سياسة التتريعوامل اجتماعية: -

 أعمال البعثات المسيحية الدعوة إلى تعليم المرأة..

  :عوامل انتقال إشعاع اليقظة الفكرية إلى مصر 

...      ال البعثات الطالبية إلى الخارج دور تجربة محمد علي التحديثية في إصالح التعليم وإرس...  عوامل داخلية: -

 بناء أسس دولة عصرية...

 مصر ومساهمتهم في إغناء الحركة الفكرية بها... إلىهجرة المثقفين من الشام  ....نابليونحملة عوامل خارجية:  -

 ن( 2).......................وعوامل محدوديتها : 19القرن  خاللالعسكرية واالقتصادية بالمغرب  أهم اإلصالحات 

تشكيل نواة جيش وطني ...  : خالل إصالحات عبد الرحمان بن هشام وابنه سيدي محمد مناإلصالحات العسكرية:  -

إرسال بعثات طالبية للتكوين العسكري في  نظامي...تحديث األسلحة باستيرادها من انجلترا وخاصة المدفعية...

 الخارج...إنشاء مصانع لألسلحة في مراكش وفاس واالستفادة من الخبراء األجانب في هذا المجال..

السلطان سيدي محمد وابنه موالي الحسن بإصالح بعض الجوانب االقتصادية من  اهتمام...  : اإلصالحات االقتصادية -

صناعة السكر(..تطوير البنية -إدخال مزروعات جديدة كالقطن وقصب السكر وخلق صناعة مرتبطة بها)النسيج....  : خالل

رة...االهتمام بعملية استغالل بعض التجهيزات الفالحية والصناعية(...إنشاء مصنع الورق بالصوي-الموانئ-)القناطر التحتية

 ك عملة فضية ونحاسية ....المساواة بين الريال االسباني والعملة المغربية..... س)الفحم(.. المعادن

 أهم عوامل محدوديتها: -

تدخل األجانب في اختصاصات المخزن...منع بريطانيا المغرب من حق التشريع في ميدان ... :  عوامل خارجية -

 ..فرض اسبانيا غرامة مالية كبيرة على المغرب بعد معركة تطوان...الجمارك.

تردد كثير من المغاربة المتمسكين بامتيازاتهم التقليدية سواء  انعدام طبقة اجتماعية تقود اإلصالح...... :  عوامل داخلية -

 عة ...رفض العلماء لإلصالحات بدعوى أنها بد داخل الجيش أو في اإلدارة أو في المالية...
 

 

*************** 

 


